Uvodni let poteka z matičnega letališča na katerega se po vnaprej dogovorjeni ruti tudi vrnemo. Za
razliko od panoramskega leta, poskušamo potnikom v letalu pričarati ne le lepoto razgleda, temveč
predvsem prve občutke, ki jih ima pilot. Pod skrbnim nadzorom izkušenega inštruktorja, je tako
potniku dana možnost, da poprime za pilotsko palico in sam občuti, kako se letalo odziva na ukaze
krmil. Inštruktor pokaže tudi osnovne elemente leta in je aktivno vključen v predstavitev tematike
letenja, šolanja za pilota in ostalih vprašanj s področja letalstva. Med letom se v realnih okoliščinah
seznanite z delovanjem instrumentov, ki so še danes skupni vsem letalom.
Seveda pa je ruta - pot, letenja izbrana tako, da se potniki počutijo varno ter obenem uživajo v
razgledih na panoramo iz relativno nizke višine. Uvodni let je odlična izbira za vse, ki ste sanjali o
poskusih pilotiranja, pa ste mislili, da si tega ne morete privoščiti. Za tiste, ki že resno razmišljate o
šolanju, pa ste v dilemi, v katero šolo in s katerim letalom se učiti. Seveda pa je uvodni let lahko tudi
odlična in izvirna ideja za darilo za posameznika ali pa skupino treh prijateljev ali družinskih članov.
Primerno je za vse generacije, let pa je izbran tako, da poteka mirno brez adrenalinskih obremenitev
in strašenja potnika. Inštruktor se med letom lahko prilagaja določenim željam in počutju potnikov.
Ponujamo vam različne pakete, ki jih lahko kupite zase ali pa vam jih pripravimo v obliki darilnega
bona.
Dvosedežno letalo Evektor je primerno predvsem za posameznike, ki se želijo aktivno vključiti v
pilotiranje in pridobiti informacije o tehniki pilotiranja, delovanju letala in inštrumentov ter osnovah
aerodinamike.

Štirisedežno letalo Diamond pa je zanimivo za skupine do treh potnikov, ki si lahko skupaj uživajo v
poletu, lepem razgledu, potnik ob pilotu, pa se lahko kljub temu preizkusi tudi v tehnikah pilotiranja.

Želimo si, da bi vam čar letenja približali na način, v katerem boste uživali in se počutili varne. Za
uvodni let se prijavite ali pa nam opišite vaše želje na info@solton.si

